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Польша
Інстытут сацыялогіі і
Гендэр і яго значэнне ў
кагнітыўных навук,
даследаванні мультыкультурных
Poland
доктар сацыялагічных
супольнасцей
навук
Gender aproach in research
Institute of Sociology and
multicultural society
Cognitive Science,
Dr. hab. in Sociology
Płeć i jej znaczenie w badaniach
wielokulturowych społeczności
Беларусь Беларускі дзяржаўны
Прававое рэгуляванне і гарантыі
універсітэт, кандыдат
гендэрнай роўнасці ў публічных
Belarus
юрыдычных навук
адносінах у Рэспубліцы Беларусь
Belarusian State University,
PhD in Law

Legal regulation and guarantees of
gender equality in public relations
in the Republic of Belarus
Правовое регулирование и
гарантии гендерного равенства
в публичных отношениях в
Республике Беларусь

Таццяна Кiсялева

Беларусь

Tatsiana Kisialiova
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Беларускі дзяржаўны
універсітэт, кандыдат
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Гендэрная роўнасць пры
выкананні канстытуцыйных
абавязкаў у Рэспубліцы Беларусь

Belarusian State University,
PhD in Law

Gender equality in the exercise of
constitutional duties in the
Republic of Belarus
Гендерное равенство при
исполнении конституционных
обязанностей в Республике
Беларусь

Дар'я Бальшакова

Россия

Daria Bolshakova

Russia

Кiрыл Тамашэўскі

Беларусь

Kirill Tomashevski

Belarus

1C-Бiтрiкс,
магістр

Трансляцыя гендэрнай гвалту ў
сацыяльных сетках

1C-Bitrix,
МА in Sociology
Міжнародны ўніверсітэт
"МІТСО",
доктар юрыдычных навук

Spreading of gender-based
violence through social networks
Гендэрна нейтральныя нормы
працоўнага права - шлях да
забеспячэнні гендэрнай роўнасці
ў працоўных адносінах (вопыт
краін ЕС да яго ўлік у Беларусі)

International University
"MITSO",
Dr. hab. in Law

Таццяна Гарупа

Беларусь

Tatsiana Harupa

Belarus

Таццяна Целяцiцкая

Беларусь

Tatiana Telyatitskaya

Belarus

Брестский
государственный
университет им. А.С.
Пушкина,
кандыдат юрыдычных
навук
Brest State University
named after A.S. Pushkin,
PhD in Law
Беларускі дзяржаўны
эканамiчны універсітэт,
кандыдат юрыдычных
навук
Belarusian State Economic
University, PhD in Law

Gender neutral norms of labour law
- the way to ensuring gender
equality in labour relations (the
experience of EU countries to its
account in Belarus)
Гендерно нейтральные нормы
трудового права – путь к
обеспечению гендерного
равенства в трудовых
отношениях (опыт стран ЕС к
его учет в Беларуси)
Гендэрныя аспекты працоўнай
міграцыі ў Рэспубліцы Беларусь
Gender aspects of labor migration
in the Republic of Belarus
Гендерные аспекты трудовой
миграции в Республике
Беларусь
Гендэрная роўнасць у
адміністрацыйным і
адміністрацыйна-дэліктнам
праве
Gender equality in administrative
and tort law
Гендерное равенство в
административном и
административно-деликтном
праве

Наталля Рамазанава

Беларусь

Ramazanava Natallia

Belarus

Беларускі дзяржаўны
эканамiчны універсітэт,
магiстр юрыдычных
навук
Belarusian State Economic
University, MA in Law

Руслан Шульга

Россия

Ruslan Shulga

Russia

Інстытут міжнароднага
права і эканомікі імя А.С.
Грыбаедава,
кандыдат юрыдычных
навук
Institute of International
Law and Economics named
after A.S. Griboedov,
PhD in Law

Таццяна Навiцкая

Беларусь

Tatsiana Navitskaya
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Інстытут філасофіі
Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі, магістр
філасофскіх навук
Інстытут філасофіі
Нацыянальнай акадэміі
навук Беларусі,
MA in Philosophy

Параўнальны аналіз дэфініцыі
«пацярпелы» у адміністрацыйнадэліктнам заканадаўстве
Рэспублікі Беларусь і
Еўрапейскага Саюза
Comparative analysis of the
definition of "victim" in the
administrative-tort legislation of
the Republic of Belarus and the
European Union
Сравнительный анализ
дефиниции «потерпевший» в
административно-деликтном
законодательстве Республики
Беларусь и Европейского
Союза
Злачынства, заснаваныя на
сэксуальнай арыентацыі ці
гендэрнай ідэнтычнасці:
заканадаўства і
правапрымяненне (на прыкладзе
Беларусі, Расіі і Украіны)
Hate Crimes Based on Sexual
Orientation or Gender Identity:
Legislation and Application of the
Law (Belarus, Russia and Ukraine
Cases)
Преступления, основанные на
сексуальной ориентации или
гендерной идентичности:
законодательство и
правоприменение (на примере
Беларуси, России и Украины)
Праблемы эксплуатацыі і
аўтаноміі жанчын у праграмах
дапаможных рэпрадуктыўных
тэхналогій скрозь прызму
феміністычнай біяэтыкі
Issues of exploitation and
autonomy of women in the assisted
reproductive technology programs
through the prism of feminist
bioethics
Проблемы эксплуатации и
автономии женщин в
программах вспомогательных
репродуктивных технологий
сквозь призму феминистской
биоэтики

